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பெற்ற ோர் ெங்குெற்றுவது பதோடர்ெோன தகவல்

தமிழ் 1

(School letterhead/logo)

(Date)

அன்புள்ள பெற்ற ோர்கறள/ெோதுகோவலர்கறள,
உங்களுடடய ெிள்டளயின் ெோடசோடலயுடன் நீங்கள் சம்ெந்தப்ெடக் கூடிய ெல வழிகள் இருக்கின் ன.
உங்களுடடய ெிள்டளயின் கல்வியில் நீங்கள் உதவிபசய்யவும், ெங்குெற் வும் கூடிய வழிகள் ெற் ி,
ெோடசோடலயோனது தகவல்கடள வழங்கும். ெோடசோடல நிகழ்ச்சிகளின் ெண்புக்கூறுகளில் ெங்குெற்றுமோறும்
கூட உங்களுக்கு அடழப்பு விடுக்கப்ெடலோம்.
வருடம் முழுவதும், கூட்டங்கள், நிகழ்வுகள் அல்லது ெோடசோடலயோல் ஏற்ெோடு பசய்யப்ெடும் மற்
விழோக்களில் ெங்குெற்றுமோறு உங்களுக்கு அடழப்பு விடப்ெடும். சில கூட்டங்கள், கற்ெிக்கப்ெடும்
ெோடத்திட்டம் ெற் ிய தகவடல அளிப்ெதற்கோக நடோத்தப்ெடும், ஏடனயடவ உங்களுடடய ெிள்டளயின்
முன்றனற் த்டதப் ெற் ிக் கலந்துடையோடுவதற்கோக நடோத்தப்ெடும்.
குழு ஒன் ின் உறுப்ெினைோகுகின்

அல்லது பெோது ெோடசோடலச் பசயற்ெோடுகடள ஒழுங்குெடுத்துவதில்

உதவுகின் ெோடசோடலச் சடெக்குத் றதர்ந்பதடுக்கப்ெடுவதன் ஊடோக, நீங்கள் ெோடசோடலச் பசயற்ெோடுகளில்
ெங்குெற் வும் கூடும்.
உங்களுக்கு பெற்ற ோர் சங்கங்கள் அல்லது ெோடசோடலச் சடெ ெற் ி ஏறதனும் தகவல ிய விரும்ெினோல்,
ெோடசோடலடயத் பதோடர்புபகோள்ளுங்கள்.
உங்களுடடய ெிள்டள அல்லது ெோடசோடல பதோடர்ெோக எந்தபவோரு விடயத்டதக் கலந்துடையோட
விரும்ெினோலும், உங்களுடடய ெிள்டளயின் ஆசிோியர், அதிெர் அல்லது மற் உறுப்ெினர்கடளத்
பதோடர்புபகோள்ளுங்கள்.

டகபயோப்ெமிட்டுள்ளவர்………………………
திகதி…………………………
INFORMATION REGARDING PARENT PARTICIPATION

TAMIL 1

பெற்ற ோர் ஆசிோியர் றெட்டியில் ெங்குெற்றுதல்

தமிழ் 2

(School letterhead/logo)

அன்புள்ள பெற்ற ோர்கறள/ெோதுகோவலர்கறள,
உங்கள் ெிள்டளயின் முன்றனற் ம் ெற் ியும் ெோடசோடலயின் நிகழ்ச்சிகடளப் ெற் ியும் கலந்துடையோட,
..............................................................................(date) அன்று ெோடசோடலக்கு வந்து,
…………………………………………………………… (name of teacher/s) உடன் கலந்துடையோடுமோறு
அடழக்கப்ெடுகி ீர்கள். இந்தக் கூட்டம் பெற்ற ோர்-ஆசிோியர் றெட்டி என அடழக்கப்ெடும். இது,
உங்களுக்குள்ள ெிைச்சடனகடளக் கலந்துடையோட, உங்களுடடய ெிள்டளயின் கல்வி ெற் ிய தகவல்கடள
வழங்க அல்லது றகள்விகடளக் றகட்க உங்களுக்கு ஒரு வோய்ப்டெ அளிக்கி து. கல்வி என்ெது
பெற்ற ோர்கள், ஆசிோியர்கள் மற்றும் மோணவர்களுக்கு இடடயிலோன கூட்டு வுடன் சம்ெந்தப்ெடுவதோல்,
இந்தக் கூட்டத்தின் உங்களுடடய ஆர்வமும் ெங்குெற் லும் முக்கியமோகும். உங்கடளச் சந்திக்க
எதிர்ெோர்த்திருக்கிற ோம்.
டகபயோப்ெமிட்டுள்ளவர்……………
திகதி…………………………

............. (date) திகதிக்கு முன்னர், ெடிவத்தின் இந்தப் ெிோிடவ நிைப்ெி, கிழித்து திருப்ெியளிக்கவும்.
பெற்ற ோர்/ெோதுகோவலோின் பெயர்:……………………………………..

மோணவோின்

பெயர்:.............................................................. வருட நிடல: ............................................
தயவுபசய்து, பெோருத்தமோன பெட்டியில் அடடயோளம் இடுவதன் மூலம், றெட்டிக்கு மிகப்
பெோருத்தமோன றநைத்டதக் கு ிப்ெிடவும்.

.............................................................

 .................................................

.............................................................

.................................................

.............................................................

.................................................

.............................................................

 .................................................

.........................................................................(பமோழி) பமோழியில் உடைபெயர்ப்ெோளர் றதடவ.
டகபயோப்ெமிட்டுள்ளவர்..................................................................(பெற்ற ோர்/ெோதுகோவலர்)
திகதி .....................................................

PARTICIPATION IN PARENT TEACHER INTERVIEW

TAMIL 2

விறசட நிகழ்வு/கூட்டம்/பசயற்ெோடு

தமிழ் 3

(School letterhead/logo)

அன்புள்ள பெற்ற ோர்கறள/ெோதுகோவலர்கறள,
ெோடசோடல நிகழ்பவோன் ில் கலந்துபகோள்ளுமோறு அடழக்கப்ெடுகி ீர்கள். ெோடசோடலடயப் ெற் ி சி ப்ெோக
அ ிந்துபகோள்வதற்கும், ஆசிோியர்கடளயும் மற் பெற்ற ோர்கடளயும் சந்திப்ெதற்கும் இது உங்களுக்கு
சி ந்தபதோரு வோய்ப்ெோகும்.
………………………………………-இலுள்ள மோணவர்களின் பெற்ற ோர்கள்/ெோதுகோவலர்களுக்கோன ஒரு
தகவல் மோடல
 …………………………………………… என் ெோடசோடல முகோடமப் ெற் ிக் கலந்துடையோடும் ஒரு தகவல்
அமர்வு
 தவடண/வருட முடிவு விழோ
 ெோடசோடல நீச்சல்/விடளயோட்டுப் றெோட்டி
 பெற்ற ோர்கள்/ெோதுகோவலர்களுக்கோன கோடல றநைத் றதநீர்
 …………………………………………..-க்கோன விறசட நிகழ்வு
 ஏடனயடவ ………………………………………………………………………………….
இது ……………………………………………………………………………………… (location)-இல்
நடோத்தப்ெடும்
…………………………… (date) அன்று …………………………………..(time) மணிக்கு
 உடைபெயர்ப்ெோளர் இருப்ெோர்
 உடைபெயர்ப்ெோளர் இருக்க மோட்டோர்
உங்களோல் கலந்துபகோள்ள முடியும் என்று நம்புகிற ோம், உங்கடளப் ெோர்க்க எதிர்ெோர்த்திருக்கிற ோம்.

டகபயோப்ெமிட்டுள்ளவர்………………………
திகதி…………………………

............................(date) திகதிக்கு முன்னர், ெடிவத்தின் இந்தப் ெகுதிடய நிைப்ெி, கிழித்து திருப்ெியளிக்கவும்.

என்னோல், ………………….. கலந்துபகோள்ள இயலும்/இயலோது. என்னுடடய ெிள்டளயின் பெயர்
………………………
இருந்தோல்,  எனக்கு உடைபெயர்ப்ெோளர் றதடவ
................................................. பமோழியில் உடைபெயர்ப்ெோளர் றதடவ.
டகபயோப்ெமிட்டுள்ளவர்………………………

SPECIAL EVENT/MEETING/FUNCTION

திகதி .....................................................

TAMIL 3

அடுத்த வகுப்ெில் றசர்க்கும் முன்

தமிழ் 4

(School letterhead/logo)
(Date)

அன்புள்ள பெற்ற ோர்கறள/ெோதுகோவலர்கறள,
……………………………………………………… (student’s name) அடுத்த வருடம் எங்களுடடய
ெோடசோடலயில் றசர்ந்து பகோள்வடதயிட்டு மகிழ்ச்சியடடகிற ோம். அடுத்த வருடம் ஆைம்ெிக்கும்
முன்னர், ெோடசோடலக்கு வந்து, உங்கள் ெிள்டளயின் ஆசியடை(ஆசிோியர்கடள) சந்தித்துக்
கடதக்குமோறு உங்கடள அடழக்கிற ோம். உங்களுடடய ெிள்டள மற்றும் ெோடசோடலயின்
பசயற்ெோடுகள் பதோடர்ெோகவும், உங்களுடடய ெிள்டளக்குோிய ெோடசோடலப் ெடிப்புக்கு ஒரு
பவற் ிகைமோன, மகிழ்ச்சிகைமோன ஆைம்ெத்டத உறுதிபசய்வதற்கு, நீங்களும் ெோடசோடல
ஊழியர்களும் ஒன் ோகச் பசயலோற் க் கூடிய வழிகடளப் ெற் ியும் எந்தபவோரு விடயத்டதயும்
உங்களுடன் கலந்துடையோடுவதில் மகிழ்ச்சியடடறவோம்.
நீங்கள் ெோடசோடலயில் ……………………………………… (date) அன்று
……………………………(time) மணிக்கு வந்து றசை முடியும் என் ோல், நன் ோக இருக்கும்.
தயவுபசய்து, உங்களுடன் உங்கள் ெிள்டளடயயும் அடழத்து வோருங்கள். குடும்ெத்திலுள்ள மற்
உறுப்ெினர்கள் மற்றும் சிறுவர்கடளயும் வைறவற்கிற ோம்.
டகபயோப்ெமிட்டுள்ளவர்………………………
திகதி .....................................................

............................(date) திகதிக்கு முன்னர், ெடிவத்தின் இந்தப் ெகுதிடய நிைப்ெி, கிழித்து
திருப்ெியளிக்கவும்.
பெற்ற ோர்/ெோதுகோவலோின் பெயர்: .................................................................
மோணவோின் பெயர்: ...................................................................................
 இயலும்
நோன்

..................................... அன்று (date) ......................... மணிக்கு ெோடசோடலக்கு வைவுள்றளன்
இயலோது

இந்த பமோழியில் உடைபெயர்ப்ெோளர் றதடவ: .............................................. (பமோழி)

டகபயோப்ெமிட்டுள்ளவர்..................................................................(பெற்ற ோர்/ெோதுகோவலர்)
திகதி .....................................................

PREP INTAKE
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மோணவர் சுற்றுலோ சம்மதப் ெடிவம்

தமிழ் 5

(ெோடசோடல சடெ அங்கீகோைம் றதடவயில்லோத சுற்றுலோக்களுக்கு மட்டும்)
(School letterhead/logo)
(Date)

சுற்றுலோவின் தடலப்பு:
………………………………………………………………………………………….
சுற்றுலோ பசல்லும் இடம்: ………………………………………………………………………………….
சுற்றுலோ பசல்லும் திகதி(கள்):
……………………………………………………………………………………….
பு ப்ெடும் மற்றும் திரும்ெிவரும் றநைங்கள்:
………………………………………………………………………………
மோணவர்கள் ெிையோணிக்கும் முட : றெரூந்து ையில் மின்சோை ையில்நடட
ஊழியர் உறுப்ெினர்கள் மற்றும் றமற்ெோர்டவ: ……………………………………………
பசலவு:
மதியவுணவு:


உங்களுடடய ெிள்டள உடடக்க முடியோத பகோள்கலன்களில் மதியவுணடவயும் ஒரு

ெோனத்டதயும் பகோண்டு வை றவண்டும்.


சுற்றுலோவின் றெோது $..... பதோடகக்கு மதியவுணடவ வோங்கிக் பகோள்ளலோம்.



மதியவுணவின் பசலவு சுற்றுலோவின் பசலவில் உள்ளடக்கப்ெடுகி து.

றதடவப்ெடும் உடட மற்றும் உெகைணம்:
சுற்றுலோ அவசைநிடலத் பதோடர்பு நெோின் பெயரும், பதோடர்பு விெைங்களும்:
ஏடனயடவ:
உங்களிடம் ஏறதனும் றகள்விகள் இருந்தோல், தயவுபசய்து ..........................................................
என்ெவடை ………………..……. (phone number) என் இலக்கத்தில் பதோடர்பு பகோள்ளுங்கள்.

STUDENT EXCURSION CONSENT FORM
(only for excursions not requiring School Council approval)

TAMIL 5

மோணவர் சுற்றுலோ சம்மதப் ெடிவம்

தமிழ் 5

(ெோடசோடல சடெ அங்கீகோைம் றதடவயில்லோத சுற்றுலோக்களுக்கு மட்டும்)

பெற்ற ோர் சம்மதம்:

நோன் எனது மகள்/மகன் ……………………………………………………………………… (முழுப் பெயர்)
……………………………………………………………………………………………………………….. -இல்
கலந்துபகோள்ள சம்மதிக்கிற ன்.
பெற்ற ோர்/ெோதுகோவலர்
………………………………………………………………………………........................(முழுப் பெயர்)
…………………………………………………………………………………………………………………(டகபயோப்
ெம்)

………………………………………………………………………………(திகதி)
ஏறதனும் அவசைநிடலயின் றெோது, என்டனத் பதோடர்புபகோள்ள:
……………………………………………………… அல்லது
……………………………………………………

டவத்தியக் கவனத்திற்கோன சம்மதம்
சுற்றுலோவுக்குப் பெோறுப்ெோன ஆசிோியைோல் என்டனத் பதோடர்புபகோள்ள முடியோவிட்டோறலோ
அல்லோவிட்டோல் என்டனத் பதோடர்புபகோள்வது நடடமுட க்கு ஒவ்வோதது என் ோல், ெின்வரும்
விடயங்கடள பெோறுப்ெோகவுள்ள ஆசிோியர் பசய்ய அங்கீகோிக்கிற ன்:


டவத்திய அலுவலைோல் அவசியபமனக் கருதப்ெடலோம் என் ோல், அத்தடகய டவத்திய
அல்லது சத்திைசிகிச்டசக் கவனத்டத எனது ெிள்டள பெறுவதற்கு சம்மதமளிக்க



நியோயமோக அவசியமோக இருப்ெதோக பெோறுப்ெோகவுள்ள ஆசிோியர் கணிக்கக் கூடும் என் ோல்,

அத்தடகய முதலுதவிடய அளிக்க.
டகபயோப்ெம்..................................................................(பெற்ற ோர்/ெோதுகோவலர்)
திகதி: …………………………………………

STUDENT EXCURSION CONSENT FORM
(only for excursions not requiring School Council approval)

TAMIL 5

தவடண முடிவு

தமிழ் 6

(School letterhead/logo)

(Date)

அன்புள்ள பெற்ற ோர்கறள/ெோதுகோவலர்கறள,
ெோடசோடல ஆனது தவடணக்கோக/வருட விடுமுட நோட்களின் முடிவுக்கோக
................................................. (day) அன்று ...................................................................... (date)
திகதியில்

.....................................(time) மணிக்கு முடிகி து.

ெோடசோடல ஆனது ...........................................(day) அன்று ....................................(date) திகதியில்
கோடல ......... (time) மணிக்கு மீண்டும் ஆைம்ெிக்கும்

டகபயோப்ெமிட்டுள்ளவர்………………………
திகதி...............................................................

END OF TERM

TAMIL 6

ெோடசோடல இல்டல

தமிழ் 7

(School letterhead/logo)

(Date)

அன்புள்ள பெற்ற ோர்கறள/ெோதுகோவலர்கறள,
..................................................................(day) அன்று ................................................. (date) திகதியில்
ெோடசோடல நடக்கோது

இந்த நோளில் உங்கள் ெிள்டளடய/ெிள்டளகடள ெோடசோடலக்கு அனுப்ெ றவண்டோம்.

கோைணம்:
மோணவர்-இல்லோத நோள்



(ஆசிோியர்களுக்கு மட்டுமோன ெோடசோடலப் ெோடத்திட்ட நோள்)

பெோது விடுமுட

ஏடனயடவ





டகபயோப்ெமிட்டுள்ளவர்…………………
திகதி .....................................................

NO SCHOOL

TAMIL 7

ெிையோண அட்டட

தமிழ் 8

(School letterhead/logo)
(Date)

அன்புள்ள பெற்ற ோர்கறள/ெோதுகோவலர்கறள,
ெிையோணத் தள்ளுெடி அட்டடகள் மோணவர்கள் குட வோன தள்ளுெடிக் கட்டணத்தில்
பெோதுப் றெோக்குவைத்தில் ெிையோணம் பசய்ய உதவுகின் ன.
ெோடசோடலபயோன் ில் றசர்த்துக் பகோள்ளப்ெடும் மோணவர்கள் தள்ளுெடி அட்டடகளுக்குத்
தகுதியுள்ளவர்கள். மோணவர் ெிையோணத் தள்ளுெடி அட்டடக்கு விண்ணப்ெிப்ெதற்கு,
பெற்ற ோர்கள் ெோடசோடல ஊடோக அல்லது ையில்றவ நிடலயங்களில் கிடடக்கின்

ஒரு

விண்ணப்ெப் ெடிவத்டதப் பூர்த்தி பசய்து, அவர்களுடடய ெிள்டளயின் கடவுச்சீட்டுக்கு
எடுக்கும் அளவோன இைண்டு நி ப் புடகப்ெடங்கடள இடணக்க றவண்டும். பூர்த்தி பசய்த
விண்ணப்ெப் ெடிவமும் புடகப்ெடங்களும் ெோடசோடலயோல் முத்திடை பெோ ிக்கப்ெட்டு,
ையில்றவ நிடலயத்தில் பகோடுக்கப்ெட றவண்டும்.

தள்ளுெடி அட்டடகடள வோைத்தில் ஏழு நோட்களும் உெறயோகிக்கலோம். இருந்தோலும், பெோதுப்
றெோக்குவைத்து அடனத்திலும் ஒரு தள்ளுெடிக் கட்டணச் சீட்டடக் பகோண்டு ெிையோணம் பசய்யும்
றெோது, எல்லோ றநைங்களிலும் ெிையோணிகள் ஒரு பசல்லுெடியோகும் Public Transport Victorian
(PTV) மோணவர் ெிையோணத் தள்ளுெடி அட்டடடய டவத்திருக்க றவண்டுபமன சட்டத்தோல்
றவண்டப்ெடுகி து என்ெடதத் தயவுபசய்து அ ிந்து டவத்திருங்கள். றகட்கப்ெடுடகயில்
பசல்லுெடியோகும் மோணவர் ெிையோணத் தள்ளுெடி அட்டடடய முன்பகோணை முடியோவிட்டோல்,
அெைோதங்கள் விதிக்கப்ெடலோம்.

மோணவர்கள் தங்களுடடய அட்டடடயத் பதோடலத்து விட்டோல்,
அவர்கள் $ .......... மோற் ீட்டுக் கட்டணத்டதச் பசலுத்த றவண்டும்.
டகபயோப்ெமிட்டுள்ளவர்………………………
திகதி .....................................................

பெோதுப் றெோக்குவைத்துச் றசடவகள் பதோடர்ெோக உங்களுக்கு றமலும் தகவல் றதடவப்ெட்டோல்
அல்லது ஏறதனும் றகள்விகள் இருந்தோல், Public Transport Victoria ஆனது ஒரு பதோடலறெசி
உடைபெயர்ப்ெோளர் இடணப்டெ அளிக்கி து.
TRAVEL CARD

TAMIL 8

ஆங்கில பமோழிப் ெோடசோடல/டமயத்திலிருந்து பவளிறயறுதல்

தமிழ் 9

(School letterhead/logo)

(Date)

அன்புள்ள பெற்ற ோர்கறள/ெோதுகோவலர்கறள,
உங்களுடடய ெிள்டள, ............................................................................. (name) அவருடடய
ஆங்கில பமோழிப் ெோடப்ெிோிடவப் பூர்த்திபசய்துள்ளோர் மற்றும், ெிைதோன ெோடசோடல வகுப்ெில்
றசர்வதற்குத் தயோைோக இருக்கி ோர். அவர் றசைவுள்ள:
ெோடசோடல:………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
விலோசம்:……………………………………………………….
பதோடர்பு
நெர்:…………………………………………………………
பதோடலறெசி:…………………………………………………………..

உங்களுக்கு ஏறதனும் றகள்விகள் இருந்தோல், ஆங்கில பமோழிப் ெோடசோடல/டமயத்டதத்
பதோடர்புபகோள்ளலோம்:
....................................................................................... (Contact person)
...........................................................(phone) என் இலக்கத்தில்

டகபயோப்ெமிட்டுள்ளவர்………………………
திகதி .....................................................

EXIT FROM ENGLISH LANGUAGE SCHOOL/CENTRE

TAMIL 9

டவத்திய நிடலடம

தமிழ் 10

(School letterhead/logo)

(Date)

அன்புள்ள பெற்ற ோர்கறள/ெோதுகோவலர்கறள,
உங்கள் ெிள்டள ெோடசோடலயில் இருக்கும் றெோது அவடைப் ெோதிக்கக் கூடிய நீண்ட கோல டவத்திய
நிடலடம (உதோைணமோக, ஆஸ்த்மோ, நீோிழிவு, கோல்டக வலிப்பு, ஒவ்வோடமகள், கடும் ஒவ்வோடம,
தோலசைத்தம், குருதியுட யோறநோய் அல்லது இதய நிடலடம) அவருக்கு இருந்தோல், ெோடசோடலயிடம்
கட்டோயமோகத் பதோிவிக்க றவண்டும். உங்களுடடய ெிள்டளயின் நிடலடம, ெோடசோடல ெடிப்பு
ஆகிய இைண்டுக்கும் ஆதைவளிக்கப்ெடுவடத உறுதிபசய்ய, நியோயமோன சோிப்ெடுத்தல்கடளச்
பசய்யக் கூடிய வடகயில், உங்களுடனும் உங்களுடடய ெிள்டளயுடனும் ஆறலோசித்து, மோணவர்
உடல்நல ஆதைவுத் திட்டம் அல்லது தனிநெர் கடும் ஒவ்வோடம முகோடமத்துவத் திட்டம்
உருவோக்கப்ெடும். சகல தகவல்களும் இைகசியமோக டவக்கப்ெடும்.

உடல்நல ஆதைவுத் திட்டத்தின் ெகுதியோக நீங்கள் றவறு ஏற்ெோடுகடளச் பசய்திருந்தோல் அன் ி, சகல
மருந்துகடளயும் ஆசிோியோிடம் டகயளிக்க றவண்டும். உதோைணத்திற்கு, ஆஸ்த்மோ மருந்தளிப்பு
மோணவைோறலறய வழக்கமோகச் பசய்யப்ெடுகி து.

றநோடவத் தணிப்ெதற்கு அனல்பெசிக்குகடள பெற்ற ோர்கள்/ெோதுகோவலர்களின் அனுமதியுடன்
மட்டுறம பகோடுக்கலோம்.
உங்கள் ெிள்டளக்கு சுகவீனம் இருந்தோல், நியமனத்டத றமற்பகோள்ள ........................
……………(name) என்ெவடை

.......................................(phone) என் இலக்கத்தில் அடழக்கவும்.

டகபயோப்ெமிட்டுள்ளவர்………………………
திகதி .....................................................

MEDICAL CONDITION

TAMIL 10

றநோபயதிர்ப்பு சக்திப் ெதிவு

தமிழ் 11

(School letterhead/logo)

(Date)

அன்புள்ள பெற்ற ோர்கறள/ெோதுகோவலர்கறள,
விக்றைோோியன் ெோலர் ெோடசோடலயில் முதல் முதலோகச் றசர்க்கப்ெடும் றெோது, மோணவர்கள் ஒரு
றநோபயதிர்ப்பு சக்தி நிடலச் சோன் ிதடழ அளிக்குமோறு றவண்டப்ெடுகி ோர்கள். ெோடசோடலகளுக்கு
இடடயில் மோ ிச்பசல்லும் மோணவர்களும் கூட றநோபயதிர்ப்பு சக்தி நிடலச் சோன் ிதழ்கடள அளிக்குமோறு
றவண்டப்ெடுகி ோர்கள்.
இந்தச் சோன் ிதழ், மோணவருக்கு பதோண்டடக்கைப்ென், ஏற்பு வலி, இளம்ெிள்டள வோதம், சின்னம்டம,
கூடகக்கட்டு, உமியம்டம, பெோக்குளிப்ெோன், ஈைலழற்சி பீ, பமனிங்றகோபகோக்கஸ், கக்குவோன் இருமல்,
நியூறமோபகோக்கஸ், றைோட்டோ டவைஸ் மற்றும் ஹீறமோெில்ஸ் இன்ஃபுளுபவன்சோ வடக பீ ஆகியவற்றுக்கு
எதிைோன தடுப்பூசி றெோடப்ெட்டுள்ளதோ என்று கூறுகி து.

சோன் ிதழ்கடள Australian Childhood Immunisation Register இடமிருந்து 1800 653 809, என் இலக்கத்திற்கு
பதோடலறெசி பசய்வதன் மூலம், www.medicareaustralia.gov.au/online என் இடணயத்தில் அல்லது
உங்களுடடய Medicare அலுவலகத்திற்குச் பசல்வதன் மூலம் பெற்றுக்பகோள்ளலோம்.
உங்களுடடய குழந்டத Medicare அட்டடடயப் பெ த் தகுதியில்லோதவர் என் ோல், உங்களுடடய
டவத்தியர் அல்லது உள்ளூைோட்சிச் சடெ றநோபயதிர்ப்பு சக்திச் றசடவடயத் பதோடர்புபகோள்ளுங்கள்,
றநோபயதிர்ப்பு சக்தி நிடலச் சோன் ிதடழப் பெறுவதற்கு அவர்களோல் உங்களுக்கு உதவ முடியும்.
தடுப்பூசிறயற்றுதடல உள்ளூைோட்சி நகை சடெகள், தோய் மற்றும் றசய் ஆறைோக்கிய டமயங்கள் மற்றும்
உள்ளூர் டவத்தியர்களிடமிருந்து பெற்றுக் பகோள்ளலோம்.

றநோபயதிர்ப்பு சக்தியூட்டப்ெடோத மோணவர்களும் கூட ெோடசோடலக்கு வைலோம். ெோடசோடலயில் பதோற் க்
கூடிய றநோபயோன் ின் திடீர்த் தோக்கம் நிகழ்ந்தோல், அந்த ஆெத்து கடந்துபசல்லும் வடை அவர்கள் வீட்டுக்கு
அனுப்ெப்ெடுவர்.

உங்கள் ெிள்டளக்கு றநோபயதிர்ப்பு சக்தியூட்டப்ெட்டிருந்தோல், உங்கள் ெிள்டளடயப் ெோடசோடலயில்
றசர்ப்ெதற்கோகக் கூட்டி வரும் றெோது, அந்த றநோபயதிர்ப்பு சக்திச் சோன் ிதடழ உங்களுடன் பகோண்டு
வருவடத உறுதிபசய்யுங்கள்.
டகபயோப்ெமிட்டுள்ளவர்…………………
திகதி .....................................................

IMMUNISATION RECORD

TAMIL 11

பெற்ற ோர் கட்டணமளிப்புகள்

தமிழ்12

(School letterhead/logo)

(Date)

அன்புள்ள பெற்ற ோர்கறள/ெோதுகோவலர்கறள,
ெோடசோடல நிகழ்ச்சிகடள வழங்குவதற்கு, கல்வி மற்றும் ெயிற்சித் திடணக்களத்திலிருந்து ெோடசோடலகள்
ெணத்டதப் பெறுகின் ன, ஆனோல் உடைப் புத்தகங்கள், அலுவலகப் பெோருட்கள், சுற்றுலோக்கள்,
முகோம்கள் மற்றும் முடிக்கப்ெட்ட பெோருடள மோணவர்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துச்பசல்லும் இடத்தில், சில
பசய்முட ப் ெோடங்களுக்கோன அதிக விடலயுள்ள ெோடத்திட்டப் பெோருட்கள் றெோன்

அவசியமோன

கல்விப் பெோருட்கடள வழங்குவதற்கு, பெற்ற ோர்களும் தோமோகறவ வழங்குவர் அல்லது ெோடசோடலக்கு
வழங்குவர் என்றும் எதிர்ெோர்க்கப்ெடுகி து.

இந்த வருடத்திற்கு, இந்தப் பெோருட்களுக்கோக $............................. பதோடகடயப்
ெங்களிக்குமோறு பெற்ற ோர்களிடம் றகட்கப்ெடுகி து.

றமற்ெடி பெோருட்களுக்கும் கூடுதலோக, ெோடசோடலச் சடெகள் ெோடசோடல நிதி றசகோிப்ெில்
உதவுவதற்கு தன்னிச்டசயோன ெங்களிப்டெ றமற்பகோள்ளுமோறும் வழக்கமோக பெற்ற ோர்கடளக்
றகட்கின் ன.

இந்த

வருடத்திற்கு,

$.............................

பதோடகடயப்

ெங்களிக்குமோறு

பெற்ற ோர்களிடம்

றகட்கப்ெடுகி து. இந்தக் கட்டணமளிப்பு தன்னோர்வத்திற்குோியது.

ெோடசோடலயோல் பெற்ற ோர்களுக்குக் கிடடக்கின் நிதி ோீதியோன ஆதைடவப் ெற் ி ஆறலோசடனடய
வழங்க முடியும். நீங்கள் மோற்றுக் கட்டணமளிப்புத் றதர்வுகடளப் ெற் ிக் கலந்துடையோட விரும்ெினோல்,
தயவுபசய்து ெோடசோடலடயத் பதோடர்புபகோள்ளுங்கள். மோணவர்கள் வித்தியோசமோக
நடத்தப்ெடவில்டல, தைநிடலயோன ெோடத்திட்ட நிகழ்ச்சிக்கோன அணுகல் மறுக்கப்ெடவில்டல,
றெோதடன மறுக்கப்ெடவில்டல அல்லது கல்விப் பெோருட்கள், றசடவகள் அல்லது தன்னோர்வப்
ெங்களிப்புகள் முதலியடவக்கு கட்டணங்கள் பசலுத்தப்ெடவில்டல என்ெதன் அடிப்ெடடயில் சோதோைண
வசதிகள் கிடடக்கோத நிடல ஏற்ெடவில்டல முதலியவற்ட உறுதிபசய்ய கல்வி மற்றும் ெயிற்சித்
திடணக்களத்தின் பகோள்டக றகோருகி து என்ெடத தயவுபசய்து கு ித்துக் பகோள்ளுங்கள்.
டகபயோப்ெமிட்டுள்ளவர்………………………
திகதி .....................................................

PARENT PAYMENTS

TAMIL 12

தமிழ் 13

மோணவர் வருடக தைோடம
(School letterhead/logo)

(Date)

அன்புள்ள பெற்ற ோர்கறள/ெோதுகோவலர்கறள,
…………………………………………………… (student’s name) என்

மோணவர் ………..(year) வருடத்தில்

…………………………………………………..…………………………..(day/s and date/s) நோளில்/நோட்களில்
…………………………………………….…......................… (day/s and date/s) நோளில்/நோட்களில் ெோடசோடலக்கு வருடக
தந்திருக்கவில்டல என்று கவடலப்ெடுகிற ோம்.

தயவுபசய்து, அவர் திரும்ெ ெோடசோடலக்கு வருடகயில் அவர் வருடக தைோடமக்கோன கோைணத்டத
கீறழயுள்ள துண்டில் கு ிப்ெிட்டு, முடிந்தவடை விடைவில் அடத ெோடசோடலக்கு அனுப்ெவும்.

உங்களுடடய மகன்/மகள் உங்களுடடய அனுமதி இல்லோமல் ெோடசோடலக்கு வருடக தைவில்டல என் ோல்,
இந்த விடயத்டத றமற்பகோண்டு விவோதிக்க, தயவுபசய்து ெோடசோடலடயத் பதோடர்பு பகோள்ளவும்.

டகபயோப்ெமிட்டுள்ளவர்……………………… திகதி .....................................................

இந்தப் ெடிவத்டத முடிந்தவடை விடைவில் பூர்த்தி பசய்து, கிழித்து, திருப்ெியளிக்கவும்.

எனது மகன்/மகள் .......................................................................................... (மோணவோின் பெயர்)

......................................................................................................................................................(நோள்/கள்
மற்றும் திகதி/கள்)

ெின்வரும் கோைணத்திற்கோக/கோைணங்களுக்கோக ெோடசோடலக்கு வைவில்டல:
 சுகவீனம்  டவத்தியோின் நியமனம்  ெல் டவத்தியோின் நியமனம்
 குடும்ெ விவகோைம்  எனது அனுமதி இன் ி வருடக தைவில்டல
 றவறு ஏறதனும் கோைணம் (விெைங்கடளக் பகோடுக்கவும்)
........................................................................................

டகபயோப்ெமிட்டுள்ளவர்……………………… (பெற்ற ோர்/ெோதுகோவலர்)
திகதி .....................................................

STUDENT ABSENCE

TAMIL 13

நீச்சல் திட்டம்

தமிழ்14

(School letterhead/logo)
(Date)

அன்புள்ள பெற்ற ோர்கறள/ெோதுகோவலர்கறள,
ெோடசோடலயின் நீச்சல் திட்டம் ................................................................................. (venue)
-இல் ……………………………………………………………………………………………………… (address)
என்

விலோசத்தில்

..................................................................... (dates) அன்று ..........................................(times) றநைங்களுக்கு
இடடயில் நடோத்தப்ெடும்

ெோடசோடலயின் நீச்சல் திட்டம் சகல மோணவர்களுக்கும் உோியது.
மோணவர்களுடன் அவர்களுடடய ஆசிோியர்கள் றசர்ந்து வந்து, றமற்ெோர்டவ பசய்வோர்கள். றமலும்
மோணவர்கள் சி ிய குழுக்களில் ஒரு ெயிற்சிபெற் நீச்சல் ஆசியைோல் றெோதிக்கப்ெடுவர்.
ெோடசோடல அ ிந்திருக்க றவண்டிய எந்தபவோரு சூழ்நிடலகள் ெற் ியும் உங்களுடடய மகள்/மகனின்
ஆசிோியருக்கு ஆறலோசடனயளியுங்கள், உ-ம். டவத்திய நிடலடம.
மோணவர்கள் ெின்வருெவற்ட ஒவ்பவோரு அமர்வுக்கும் எடுத்துவை றவண்டும்:
 நீச்சலடிப்ெவோின்  துவோய்
 குளிக்கும் பதோப்ெி (விரும்ெினோல்)  ெோதுகோப்புக் கண்ணோடி (விரும்ெினோல்)
 பசௌகோியமோன உடட உ-ம், ட்ைோக்சூட்
நீச்சல் திட்டத்திற்கு அமர்வு ஒன்றுக்கு $.............. பசலவோகும். (பமோத்தச் பசலவு $ ................. )
............................................................................... டகபயோப்ெமிட்டுள்ளவர்

இந்தப் ெடிவத்டத ............................................ (date) திகதிக்கு முன்னர் பூர்த்தி பசய்து, கிழித்து, திருப்ெியளிக்கவும்.
நோன் ெோடசோடல நீச்சல் திட்டத்தில் ெங்குெற்றுவதற்கோன அனுமதிடய ................................ ஆண்டில்
............................... (student’s name)-க்கு வழங்குகிற ன்/வழங்கவில்டல.
 நோன் அமர்வு ஒன்றுக்கு $ ---------------ஐச் பசலுத்த விரும்புகிற ன்.
அல்லது
 நோன் முழு நீச்சல் திட்டத்திற்கும் ெணம் பசலுத்த விரும்புகிற ன். இதில் இடணக்கப்ெட்டிருப்ெது $
நீங்கள் மோற்றுக் கட்டணமளிப்புத் றதர்வுகடளப் ெற் ிக் கலந்துடையோட விரும்ெினோல், தயவுபசய்து
ெோடசோடலடயத் பதோடர்புபகோள்ளுங்கள்.
டகபயோப்ெமிட்டுள்ளவர்……………………… (பெற்ற ோர்/ெோதுகோவலர்) திகதி ...............................................

SWIMMING PROGRAM

TAMIL 14

கூட்ட றவண்டுறகோள்

தமிழ் 15

(School letterhead/logo)
(Date)

அன்புள்ள…………………………………………..,
உங்கடள ெின்வருவதற்கு அடழக்க விரும்புகிற ன்:
 உங்கள் ெிள்டளயின் முன்றனற் த்டதக் கலந்துடையோடும் கூட்டம்
 உங்கள் ெிள்டளயின் ெோடசோடல றதர்ச்சி அ ிக்டக ெற் ிக் கலந்துடையோடும் கூட்டம்
 உங்கள் ெிள்டள ெோடசோடலக்கு வருடக தைோடமடயப் ெற் ிக் கலந்துடையோடும் கூட்டம்

தயவுபசய்து, ……………………………………. (day and date) அன்று ……………………….. (time)
மணிக்கு …………………………………………………………………-ஐப்

ெோர்க்க வருடக தைவும்.

றதடவப்ெட்டோல், இந்தக் கூட்டத்திற்கு உடைபெயர்ப்ெோளர் வழங்கப்ெடுவோர்.

உங்களோல் வருடக தை முடியும் என்று நம்புகிற ோம். உங்களோல் இந்த றநைத்தில் வருடக தை
முடியோது, ஆனோல் மோற்று கூட்ட றநைத்டத ஒழுங்குபசய்ய விரும்புகி ீர்கள் என் ோல், (phone) என்
இலக்கத்தில் ெோடசோடலடயத் பதோடர்பு பகோள்ளவும்.

டகபயோப்ெமிட்டுள்ளவர்……………………… திகதி .....................................................

............................(date) திகதிக்கு முன்னர், ெடிவத்தின் இந்தப் ெகுதிடய நிைப்ெி, கிழித்து
திருப்ெியளிக்கவும்.
என்னோல், ………………….. கலந்துபகோள்ள இயலும்/இயலோது. என்னுடடய ெிள்டளயின் பெயர்
………………………

இருந்தோல்  எனக்கு ஒரு உடைபெயர்ப்ெோளர் றதடவ

எனக்கு ஒரு உடைபெயர்ப்ெோளர்

றதடவயில்டல 
................................................. பமோழியில் உடைபெயர்ப்ெோளர் றதடவ.

டகபயோப்ெமிட்டுள்ளவர்………………………
திகதி .....................................................

MEETING REQUEST

TAMIL 15

சுற்றுலோ ஒன்றுக்குத் றதடவயோன பெோருட்கள்

தமிழ்16

கீறழ சோி அடடயோளமிடப்ெட்டுள்ள பெோருட்கடள முகோமுக்கு மோணவர்கள் எடுத்து வை
றவண்டும். சகல பெோருட்களிலும் மோணவோின் பெயடைக் கு ிப்ெிட்டிருக்க றவண்டும்.

1.
றெோர்டவ

நித்திடை பகோள்ளுதல்
உ ங்கும் டெ

சி ிய தடலயடண

ெிெோமோஸ்

பசருப்புகள்
கோற்றுப் ெடுக்டக

உ ங்கும் ெோய்
2.
ெகலில் அணியும் உடுப்பு
ெீன்ஸ்/நீளமோன ட்ைவுசர்கள்
பவயில் பதோப்ெி வோர்ம் ஹற்
அடைக் கோற்சட்டட

ஸ்கோர்ஃப்

மடழத் பதோப்ெி

றேர்ட்டுகள்

பசோக்ஸ்

டகயுட கள் அல்லது மிட்டன்கள்

அண்டர்பவயோோின் மோற் ங்கள் வோர்ம் ெம்ெர்

கம்ெளி ெம்ெர்

நீண்ட டககளுள்ள வோர்ம் றேர்ட்டுகள் அல்லது றதர்மல் பைோப்ஸ் றதர்மல்
அண்டர்பவயோர்
ெர்கோ அல்லது பையின்றகோட்

ஸ்னீக்கர்கள்/ைன்னர்கள் கம்பூட்கள்

நடக்கும் சப்ெோத்துகள் சோண்டல்கள் றதோல்வோர்கள் ெோத்தர்கள்
3.
துவோய்

தனிப்ெட்ட பெோருட்கள்
சன்ஸ்கிோீன்

சீப்பு

பூச்சி விைட்டி

ோிஸ்ஸு அல்லது டகக்குட்டட

ேோம்பூ

சவர்க்கோைம்

தண்ணீர்ப் றெோத்தல்கள்

தனிப்ெட்ட டவத்தியத் றதடவகள்
4.
தட்டு

சோப்ெிடுதல்

கத்தி/முள்ளுக்கைண்டி/கைண்டி

கிண்ணம்

குவடள/குடுடவ

சிறு துவோய்

5.
ஏடனயடவ
ெயிற்சிப் புத்தகம்/ கு ிப்புப் புத்தகம் றெடனகள் மற்றும் பென்சில்கள் கபமைோ
சலடவக்கோன ெிளோஸ்ோிக் டெ

றைோர்ச் மற்றும் மின்கலங்கள்

முத்திடைபயோட்டி விலோசமிட்ட றமலுட
6. ெணம் பசலவு பசய்தல் $............ -ஐ விட அதிகமில்டல
ITEMS REQUIRED FOR AN EXCURSION
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மோணவர் வருடக றநைங்கள் மற்றும் ெோடசோடலக்கு முன்னோன மற்றும் ெின்னோன றமற்ெோர்டவ
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(School letterhead/logo)
(Date)
இது உங்களுடடய ெிள்டளயின் ெோடசோடல ெற் ி உங்களுக்கு முக்கியமோன தகவலோகும்.
பெற்ற ோர்கள்/ெோதுகோவலர்கள் ெிள்டளகடள சோியோன றநைங்களில் ெோடசோடலக்குக் கூட்டி வை றவண்டும்
மற்றும் கூட்டிச் பசல்ல றவண்டும்.
வகுப்பு றநைங்கள்
வகுப்புகள் கோடல …………… (time) மணிக்கு ஆைம்ெித்து, மோடல ………… (time) மணிக்கு முடிகின் ன.
றமற்ெடி வகுப்பு றநைங்களுக்கு முன்னரும் ெின்னரும் ஆசிோியர்களோல் மோணவர்களின் றமற்ெோர்டவ
கோடல
கோடல ……………………….. (time) மணி பதோடக்கம் வகுப்பு ஆைம்ெிக்கும் வடை உங்களுடடய
ெிள்டள/ெிள்டளகடளக் கவனிப்ெதற்கோக கோடலயில் ெோடசோடலயில் ஆசிோியர்கள் இருக்கி ோர்கள். இந்த
றநைங்களுக்கு முன்னர், ெோடசோடலயோல் ெிள்டளகளுக்கோன றமற்ெோர்டவடய வழங்க முடியோது. தயவுபசய்து, இந்த
றநைத்திற்கு முன்னர், உங்கள் ெிள்டளடய ெோடசோடலக்குக் கூட்டி வை றவண்டும்.
ெிற்ெகல்
ெிற்ெகல் …………………………..(time) மணி வடைக்கும் உங்களுடடய ெிள்டள/ெிள்டளகடளக் கவனிப்ெதற்கோக
ெோடசோடல முடிவில் ெோடசோடலயில் ஆசிோியர்கள் இருக்கி ோர்கள்.. தயவுபசய்து, உங்கள் ெிள்டளடய ெிற்ெகல்
……………………..(time) இந்த றநைத்திற்கு முன்னர் அடழத்துச் பசல்லுங்கள். இந்த றநைத்திற்கு முன்னர்
ெிள்டளகடள அடழத்துச் பசல்லுவது பெற்ற ோர்கள்/ெோதுகோவலர்களின் பெோறுப்ெோகும். இந்த றநைங்களுக்குப்
ெின்னர், ெோடசோடலயோல் ெிள்டளகளுக்கோன றமற்ெோர்டவடய வழங்க முடியோது.
ெோடசோடலக்கு முன் மற்றும் ெின்னோன கவனிப்புத் திட்டம்
எங்களுடடய ெோடசோடலயில் ெோடசோடலக்கு முன் மற்றும் ெின்னோன கவனிப்புத் திட்டம் உள்ளது:
இந்தத் திட்டம் ெோடசோடல நோட்களில், கோடலயில் …………………(time) பதோடக்கம் ……………………. வடையும்,
ெிற்ெகலில் …………………………… (time) பதோடக்கம் …….……………. (time) வடையும் இயங்குகி து.
ெோடசோடல றநைங்கள் தவிைவும் உங்கள் ெிள்டளக்கு/ெிள்டளகளுக்கு றமற்ெோர்டவ றதடவப்ெட்டோல் மற்றும்
ெோடசோடலக்கு முன் மற்றும் ெின்னோன கவனிப்புத் திட்டம் ெற் ி விசோோிக்க விரும்ெினோல், தயவுபசய்து இந்தத்
திட்டத்தில் ஒரு இடத்டத ஒழுங்குபசய்ய, ………………………………………… என்ெவடை
……………………………… (telephone) என்

இலக்கத்தில் பதோடர்புபகோள்ளவும்.

எங்களுடடய ெோடசோடலயில் ெோடசோடலக்கு முன் மற்றும் ெின்னோன
கவனிப்புத் திட்டம் இல்டல:
எங்களுடடய ெோடசோடலயில் ெோடசோடலக்கு முன் மற்றும் ெின்னோன கவனிப்புத் திட்டம் இல்டல என்ெடத
தயவுபசய்து கு ித்துக் பகோள்ளவும்.

பெற்ற ோர்கள்/ெோதுகோவலர்களின் ெிள்டளக்கு ெோடசோடல றமற்ெோர்டவ

றநைங்கடளத் தவிர்த்தும் றமற்ெோர்டவ றதடவ என் ோல், பெோருத்தமோன ெிள்டள கவனிப்பு ஏற்ெோடுகடளச் பசய்வது
அவர்களுடடய பெோறுப்ெோகும்.
டகபயோப்ெமிட்டுள்ளவர்……………………… திகதி .....................................................

STUDENT ATTENDANCE TIMES AND BEFORE AND AFTER SCHOOL SUPERVISION
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ெோடசோடலச் சுற்றுலோ ஒப்புதல் ெடிவம்
(அதிெோின் அனுமதியுடன் தனியோருக்குச் பசோந்தமோன வோகனத்தில் றெோக்குவைத்துத் றதடவப்ெடுகின்
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ஆனோல்

ெோடசோடலச் சடெயின் அனுமதி றதடவப்ெடோத சுற்றுலோக்களுக்கு)

(School letterhead/logo)

(Date)

சுற்றுலோவின் தடலப்பு: ……………...............................................................................
சுற்றுலோ பசல்லும் இடம்: ….............................................................................................
சுற்றுலோ பசல்லும் திகதி(கள்): …………………………………………………………………
பு ப்ெடும் மற்றும் திரும்ெிவரும் றநைங்கள்: ..................................................................................

றமற்ெோர்டவ பசய்யும் ஊழியர் உறுப்ெினர் ……………………………………………. ஆல்
ஓட்டப்ெடும் தனியோருக்குச் பசோந்தமோன வோகனத்தில் மோணவர்கள் ெிையோணம் பசய்வர்.

ஊழியர் உறுப்ெினர்கள் மற்றும்
றமற்ெோர்டவ:……………………………………………………………………………..
பசலவு: $..................
மதியவுணவு:


உங்களுடடய ெிள்டள உடடக்க முடியோத பகோள்கலன்களில் மதியவுணடவயும் ஒரு

ெோனத்டதயும் பகோண்டு வை றவண்டும்.


சுற்றுலோவின் றெோது $..... பதோடகக்கு மதியவுணடவ வோங்கிக் பகோள்ளலோம் $.....



மதியவுணவின் பசலவு சுற்றுலோவின் பசலவில் உள்ளடக்கப்ெடுகி து.

றதடவப்ெடும் உடட மற்றும்
உெகைணம்:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
சுற்றுலோ அவசைநிடலத் பதோடர்பு நெோின் பெயரும், பதோடர்பு
விெைங்களும்:…………………………............
…………………………………………………………………………………………………
ஏடனயடவ:………………………………………………………………………………………………………….

உங்களிடம் ஏறதனும் றகள்விகள் இருந்தோல், தயவுபசய்து, ………………………….……….…………
என்ெவடை ……….………………..…….(phone number) என் இலக்கத்தில் பதோடர்பு பகோள்ளுங்கள்.
STUDENT EXCURSION CONSENT FORM

TAMIL 18

(for excursions requiring transport in a privately owned vehicle with principal approval and not requiring school council approval)

ெோடசோடலச் சுற்றுலோ ஒப்புதல் ெடிவம்
(அதிெோின் அனுமதியுடன் தனியோருக்குச் பசோந்தமோன வோகனத்தில் றெோக்குவைத்துத் றதடவப்ெடுகின்

தமிழ்18
ஆனோல்

ெோடசோடலச் சடெயின் அனுமதி றதடவப்ெடோத சுற்றுலோக்களுக்கு)

பெற்ற ோர் சம்மதம்:
நோன் எனது மகள்/மகன் ………………………………………… (முழுப் பெயர்)
………………………………………………………………….. -இல் கலந்துபகோள்ள சம்மதிக்கிற ன்.
பெற்ற ோர்/ெோதுகோவலர் .....................................................................................

(முழுப் பெயர்)

……………………………………………………………………………………………………….. (டகபயோப்ெம்)
………………………………………………………………………………(திகதி)

ஏறதனும் அவசைநிடலயின் றெோது, என்டன இந்த இலக்கத்தில் பதோடர்பு பகோள்ளலோம்:

………………………………………………………….அல்லது………………………………………………

டவத்தியக் கவனத்திற்கோன சம்மதம்

சுற்றுலோவுக்குப் பெோறுப்ெோன ஆசிோியைோல் என்டனத் பதோடர்புபகோள்ள முடியோவிட்டோறலோ
அல்லோவிட்டோல் என்டனத் பதோடர்புபகோள்வது நடடமுட க்கு ஒவ்வோதது என் ோல், ெின்வரும்
விடயங்கடள பெோறுப்ெோகவுள்ள ஆசிோியர் பசய்ய அங்கீகோிக்கிற ன்:
• டவத்திய அலுவலைோல் அவசியபமனக் கருதப்ெடலோம் என் ோல், அத்தடகய டவத்திய அல்லது
சத்திைசிகிச்டசக் கவனத்டத எனது ெிள்டள பெறுவதற்கு சம்மதமளிக்க
• நியோயமோக அவசியமோக இருப்ெதோக பெோறுப்ெோகவுள்ள ஆசிோியர் கணிக்கக் கூடும் என் ோல்,
அத்தடகய முதலுதவிடய அளிக்க.
டகபயோப்ெம்: ………………………………………………………………………………………..
(பெற்ற ோர்/ெோதுகோவலர்)

திகதி: ............................................................

STUDENT EXCURSION CONSENT FORM
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(for excursions requiring transport in a privately owned vehicle with principal approval and not requiring school council approval)
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உங்களுடடய ெிள்டளக்கு டவத்திய அவசைநிடல ஏற்ெட்டோல், ெோடசோடல இத்தகவடல உெறயோகிக்கும்.
சகல தகவல்களும் இைகசியமோக டவக்கப்ெடும். சுற்றுலோ/திட்டம் இயக்கப்ெடும் றெோது, இந்தப்
ெடிவத்திலுள்ள டவத்தியத் தகவல் தற்றெோடதயதோக இருக்க றவண்டும்.
கல்வி மற்றும் ெயிற்சித் திடணக்களமோனது பெோறுப்பு எனக் கோணப்ெட்டோல் தவிை, ெோடசோடல அனுமதித்த
சுற்றுலோவில் மோணவர் கோயப்ெட்டோல், அதன் டவத்தியச் பசலவுகள் எல்லோவற் ிற்கும் பெற்ற ோர்கறள
பெோறுப்பு (பெோறுப்பு தோறன அடமக்கப்ெடவில்டல). பெற்ற ோர்கள் விரும்ெினோல், மோணவோின் விெத்துக்
கோப்பீட்டுச் பசலடவ அவர்கள் ஒரு வர்த்தக கோப்பீட்டு நிறுவனத்திடமிருந்து வோங்கிக் பகோள்ளலோம்.
சுற்றுலோ/திட்டத்தின் பெயர்:………………………………………………………………………………..
திகதி(கள்): ……………………………………………………………………………………………………..
மோணவோின் முழுப் பெயர்: ……………………………………………………………………………………….
மோணவோின் விலோசம்:……………………………………………… தெோல் கு ியீடு:……….
ெி ந்த திகதி:……………………………………………………………………….வருட நிடல:….…...…
பெற்ற ோர்/ெோதுகோவலோின் முழுப் பெயர்: …………………………………………………………………………..
அவசைநிடல பதோடலறெசி இலக்கங்கள்: அலுவலகம் இல்லோத றநைங்களில் ........................ அலுவலக

றநைங்களில்………………………..
அவசைநிடலயில் பதோடர்புபகோள்ள றவண்டியவோின் பெயர் (பெற்ற ோர்/ெோதுகோவலடை விட வித்தியோசம்
என் ோல்): ………………………………………………………………………………………………………….
அவசைநிடலத் பதோடலறெசி இலக்கங்கள்:அலுவலகம் இல்லோத றநைங்களில் ……………………அலுவலக

றநைங்களில் ………………………..
குடும்ெ டவத்தியோின் பெயர்:…………………………………………………………………………………..
குடும்ெ டவத்தியோின் விலோசம்:…………………………………………………………………………………..
பதோடலறெசி இலக்கம்:………………………… பமடிபகயோர் இலக்கம்: ..…………………………………..
டவத்திய/டவத்தியசோடல கோப்பீட்டு நிதி: ………………………………………………………………………..
உறுப்ெினர் இலக்கம்:…………………………………………………………………………………………
அம்புலஸ் சந்தோதோைைோ?  ஆம்  இல்டல

ஆம் என் ோல், அம்புலன்ஸ் இலக்கம்:

உங்களுடடய ெிள்டள வீட்டட விட்டு பவளியில் பசன் ிருப்ெது இதுதோன் முதல் முட யோ?
 ஆம்  இல்டல
உங்களுடடய ெிள்டளக்கு ெின்வரும் றநோய்கள் இருந்தோல், தயவுபசய்து சோி அடடயோளமிடவும்:
 ஆஸ்த்மோ (சோி அடடயோளமிட்டோல், ஆஸ்த்மோ முகோடமத்துவத் திட்டத்டதப் பூர்த்தி பசய்யவும்)
 கடும் ஒவ்வோடம (சோி அடடயோளமிட்டோல், முகோம் அல்லது சுற்றுலோவுக்கோன தனிநெர் முகோடமத்துவத்
திட்டத்டத மீளோய்வு பசய்து, புதுப்ெிக்கவும்)
 ெடுக்டகடய நடனத்தல்  உணர்விழப்புகள்  நீோிழிவு  திடீர் உடற்ெலவீனம்  ஒற்ட த் தடலவலி
 இதய றநோய்

 நித்திடையில் நடத்தல்

 ெிையோண சுகவீனம்  ஏறதனும் வடக வலிப்புகள்

 ஏடனயடவ: ……………………………………………………………………………………………………
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நீச்சல் தி டம (உங்களுடடய ெிள்டள பசௌகோியமோக நீந்தக் கூடிய தூைத்டத அடடயோளமிடவும்)
 நீந்த மோட்டோர் (0 மீ)  ெலவீனமோன நீச்சல்கோைர் (<50 மீ)  ஓைளவோன நீச்சல்கோைர் (50-100 மீ)
 தி டமயோன நீச்சல்கோைர் (100-200 m)

 வலிடமயோன நீச்சல்கோைர் (200 மீ+)

ஒவ்வோடமகள் (உங்களுடடய ெிள்டளக்கு ெின்வரும் எதற்றகனும் ஒவ்வோடம இருந்தோல், தயவுபசய்து சோி

அடடயோளமிடவும்)
 பெனிசிலின்  ஏடனய மருந்துகள்: ………………………………………………………………………………
 உணவுகள்: …………………………………………………………………………………………………...
 ஏடனய ஒவ்வோடமகள்: ………………………………………………………………………………………….
இந்த ஒவ்வோடமகளுக்கு என்ன விறசட கவனிப்பு சிெோோிசு பசய்யப்ெடுகி து?
……………………………………………….....………………………………………………………………..
ஏற்புவலித் தடுப்பூசி றெோட்ட கடடசி வருடம்: ………………………………………………………………………….
ஏற்புவலித் தடுப்பூசி வழக்கமக ஐந்து வயதிலும் (முக்கூட்டு உடபலதிோியோக்கி அல்லது CDT) மற்றும் ெதிடனந்து வயதிலும்
(ADT ஆக) பகோடுக்கப்ெடுகி து
மருந்தளிப்பு
உங்களுடடய ெிள்டள ஏறதனும் மருந்டத(கடள) எடுக்கி ோைோ?  ஆம்  இல்டல
ஆம் என் ோல், மருந்தின் பெயடையும், மருந்தளடவயும் வழங்கி, அடத எப்றெோது, எப்ெடி எடுப்ெது என விளக்கவும்.
………………………………………………………………………………………………………………..
சகல மருந்டதயும் பெோறுப்ெோகவுள்ள ஆசிோியோிடம் பகோடுக்க றவண்டும். சகல பகோள்கலன்களிலும் உங்களுடடய
ெிள்டளயின் பெயர், எடுக்க றவண்டிய மருந்தளவு மற்றும் அடத எப்றெோது, எப்ெடி எடுப்ெது என எழுதியிருக்க
றவண்டும். மருந்துகள் ஊழியர்களோல் டவத்திருக்கப்ெட்டு, றதடவப்ெடுவதற்கு ஏற்ெ வழங்கப்ெடும். உங்களுடடய
ெிள்டள அவருடடய மருந்டதக் பகோண்டு பசல்ல றவண்டும் என் ோல் அல்லது அவர் பகோண்டு பசல்வறத
பெோருத்தமோனது என் ோல், பெோறுப்ெோகவுள்ள ஆசிோியோிடம் பதோிவிக்கவும் (உதோைணமோக, ஆஸ்த்மோ ெஃப்ெர்கள்
அல்லது நீோிழிவுக்கோன இன்சுலின்). பெோறுப்ெோகவுள்ள ஆசிோியரும் நீங்களும் அ ிந்து, அடத அனுமதித்தோல் மட்டுறம
ஒரு ெிள்ள மருந்டதக் பகோண்டு பசல்ல முடியும்.
டவத்திய சம்மதம்
சுற்றுலோவுக்குப் பெோறுப்ெோன ஆசிோியைோல் என்டனத் பதோடர்புபகோள்ள முடியோவிட்டோறலோ அல்லோவிட்டோல் என்டனத்
பதோடர்புபகோள்வது நடடமுட க்கு ஒவ்வோதது என் ோல், ெின்வரும் விடயங்கடள பெோறுப்ெோகவுள்ள ஆசிோியர் பசய்ய
அங்கீகோிக்கிற ன்:
- டவத்திய அலுவலைோல் அவசியபமனக் கருதினோல், எந்தபவோரு டவத்திய அல்லது சத்திைசிகிச்டசக் கவனத்டத எனது
ெிள்டள பெறுவதற்கு சம்மதமளிக்க
- நியோயமோக அவசியமோக இருப்ெதோக பெோறுப்ெோகவுள்ள ஆசிோியர் கணித்தோல், அத்தடகய முதலுதவிடய அளிக்க.
பெற்ற ோர்/ெோதுகோவலோின் டகபயோப்ெம் (றமறல பெயோிட்டுள்ளவர்) …………………………………………………………
திகதி:………………………………………………………………………………………………………
ெோடசோடலச் சடெ அனுமதித்துள்ள அைசோங்கப் ெோடசோடலச் சுற்றுலோக்களில் கலந்துபகோள்ளும் சகல மோணவர்களுக்கும்
இந்தச் சம்மதப் ெடிவம் டகபயோப்ெமிடப்ெட றவண்டுபமன கல்வி மற்றும் ெயிற்சித் திடணக்களம் றவண்டுகி து.
கு ிப்பு: உங்களுடடய ெிள்டள ஒரு சுற்றுலோ/திட்டத்தில் ெங்குெற்றும் முன்னர், நீங்கள் அடதப் ெற் ிய விோிவோன
தகவடலயும் பெற்ற ோர் சம்மதப் ெடிவத்டதயும் பெ றவண்டும். உங்களுக்கு றமற்பகோண்டு றகள்விகள் இருந்தோல்,
திட்டம் பதோடங்கும் முன்னர் ெோடசோடலடயத் பதோடர்புபகோள்ளவும்.

MEDICAL INFORMATION FOR SCHOOL COUNCIL APPROVED EXCURSIONS

TAMIL 19

